
ล าดบัที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่

1 บริษัท โตโยต้าล้านนา จ ากัด  สาขาล าพูน เลขที่ 163 หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองจ.ล าพูน  51000  โทร.0-5358-2111

2 ร้าน กิตติพันธ ์ อะหล่ัยยนต์ เลขที่  27/1  หมู่ที่ 1  ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน  51130 โทร. 08-1992-6118

3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดปรัชญาห้วยห้า เลขที่ 307หมู่ที่  7   ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่งจ.ล าพูน  โทร. 0-5359-1252

4 อู่ น.การช่าง (ปากทางก้อ) เลขที่  94  หมู่ที่ 15  ต.ล้ี  อ.ล้ี  จ.ล าพูน51110  โทร. 08-18858596 ,08-6730-6974 , 08-6445-17696

5 อู่ รัตนชัยการช่าง เลขที่ 290 หมู่ที่ 2  ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน  51130

6 อู่ ป.จ าลองลการ เลขที่ 526/2 หมู่ที่ 15 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูนโทร. 08-9954-7066

7 ร้าน ศิริชัยแอร์รถยนต์ เลขที่ 43  หมู่ที  4  ต.ในเมือง  อ.เมืองจ. ล าพูน โทร. 08-1881-4491

8 อู่ รุ่งโรจน์การช่าง เลขที่ 8  หมู่ที่  3  บ้านศรีเต้ียต.ศรีเต้ีย  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูนโทร. 0-5357-8899

9 ร้าน กิตติยางยนต์ เลขที่ 186 หมูที่ 7  ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่งจ.ล าพูน  โทร. 0-5355-0816

10 อู่ จ.กิจยนต์ เลขที่ 106/2 ม.2 ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน  โทร.08-5107-8565

11 ช่างเบิ้ม เลขที่ 120 หมู่ที่ 16  ต.สบเต๊ียะอ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ โทร.08-95579294

12 อู่ สันต์การช่าง เลขที่ 120/1  หมู่ที่ 8  ต.ศรีวชิัยอ.ล้ี  จ.ล าพูน  โทร.08-6190-2783

13 ร้านศรีกิจยนต์ เลขที่ 188  หมู่ที่ 1  ต.บ้านโฮ่งอ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 

14 อู่ ทานการช่าง เลขที่ 172 หมู่ที่ 3  ต.เวยีงยองอ.เมือง จ.ล าพูน โทร. 0-5356-1438

15 ร้านอดุลย์มอเตอร์บ้านสันเมือง เลขที่ 59 หมู่ที่ 5  ต.หนองล่องอ.เวยีงหนองล่อง  จ.ล าพูนโทร. 0-5350-5216 , 08-1883-9523

16 อู่ การุณบริการ เลขที่  620  หมู่ที่ 4  บ้านหล่ายหินต.ล้ี  อ.ล้ี  จ.ล าพูน

รายชื่อนักเรยีนฝึกงานและสถานประกอบการ

ภาคเรยีนที่  1    ปีการศึกษา  2555

ระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม - 31  สิงหาคม  2555



17 อู่ ทีซีออโตเซอร์วสิ เลขที่ 248 หมู่ที่ 6 ตงหนองล่องอ.เวยีงหนองล่อง  จ.ล าพูน โทร. 0-5352-8682 , 08-8403-6306

18 อู่ บรรจงกลการ

19 ร้านแม่ตืนอะไหล่ยนต์

20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ81 ถ.รอบเมืองนอก  ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ล าพูน โทร. 0-5356-2918

21 ร้านประเสริฐออโต้แอร์ 36/1 ต.เหมืองง่า  อ.เมือง จ.ล าพูน

22 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปณพรแอร์คอนดิชั่นนิ่งเซอร์วสิเลขที่  204  หมู่ที่ 6  ต.มะเขือแจ้  อ.เมืองจ.ล าพูน  โทร. 0-5352-6059,08-1992-0110

23 ร้าน ส. เจริญทรัพย์ เลขที่ 15  หมู่ที่  11  ต.แม่ตืน  อ.ล้ี จ.ล าพูน  โทร. 08-7192-6295

24 ร้านซุเปอร์เทคนิค เลขที่ 241  ถ.ล าพูน -ล้ี  ต.แม่ตืน อ.ล้ี  จ.ล าพูน  โทร.0-5350-9495

25 CCE  ชัยชนะอิเล็กทรอนิกส์ 1/3 ต.ในเมือง  อ.เมือง   จ.ล าพูน โทร. 053-534249

26 บ้านหม้ออิเล็กทรอนิกส์ 174/4  หมู่ที่ 2 ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน

27 บ้านโฮ่งอิเล็กทริด 202/3  หมู่ที่ 2  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน 

28 พ.ีเอ.อินเทค บ้านห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูน

29 ร้าน พีคอมพิสเตอร์&อิเล็กทรอนิกส์ 51 หมู่ที่ 2  ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่งจ.ล าพูน โทร 053-578465

30 ล้ีประดับยนต์  494/1  หมู่ 14 ต.ล้ี  อ.ล้ี  จ.ล าพูน โทร 08-4894-6775

31 ร้านน้ าพุคาร์ออดิโอ 99/4  หมู่ที่ 2  บ้านต้นธง ต.ต้นธงอ.เมือง  จ.ล าพูน 51000โทร. 08-1023-0795

32 ร้านอัฐอิเล็กทรอนิกส์ (หล่ายแก้ว) 92 หมู่ 1 ต.เต้ีย อ.บ้านโฮ่งจ.ล าพูน 08-1724-3570

33 น้านสันเซอร์วสิ 178 หมู1่4  บ้านใหม่ศรีบุญเรือนต.ป่าพลู  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ล าพูนโทร. 08-4045-9081

34 ร้านล้ีอิเลคทริค 50/6 ต.ล้ี อ.ล้ี  จ.ล าพูน โทร. 053-579149

35 ร้านต้นหนาวคอมพิวเตอร์ 53/98  ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูนโทร. 053-979357

36 บริษัท LLC Computer & OA จ ากัด 143/1 ถ.เจริญราษฎร์  ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ล าพูน 51000โทร 053-5347867



37 งานปกครอง ที่วา่การอ าเภอบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 7  ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูนโทร. 053-591271

38 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 7  ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน

39 โรงพยาบาลล้ี 111  หมู่ที่ 7  ต.ล้ี  อ.ล้ี  จ.ล าพูนโทร. 053-596013

40 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู หมู่ที่ 1 ต.ป่าพลู  อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน

41 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ตืน542  หมู่ที่ 3  ต.แม่ตืน  อ.ล้ี  จ.ล าพูน

42 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง255/11  หมู่ที่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่งจ.ล าพูน  โทร.053-591144

43 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรล้ี542 หมู่ที่ 14  ต.ล้ี  อ.ล้ี  จ.ล าพูนโทร. 053-979707

44 เทศบาลต าบลศรีวชิัย 399  หมู่ที่  11  ต.ศรีวชิัย  อ.ล้ีจ. ล าพูน  โทร.053-008122

45 วทิยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

46 อู่ มานะกลการ


